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CHARLES G. WIDDÉN
Sockerdricka 1913 

Å Så Rulla Vi På Kuttingen 1913
Kärlek Och Geografi 1915

Haver Ni Sett Karlsson? 1917  
Hund På Katt 1917

Spiskroksvalsen 1917
Luffarevalsen 1918

Stackars Olson 1919

OLLE I SKRATTHULT
Luffarevalsen 1917

Spiskroksvalsen 1917 

ELIS OLSON-ELLIS
I Denna Fula Stad, I Detta Ruskiga Land 1911

Lycklige John 1911

INGEBORG LAUDON 
Kärlek På Italienska Och Svenska 1913  

BIRGER STENBERG
Balen på Bakgården 1917

Stackars Olson 1917
Luffarevalsen 1918

Anders de Wahl 1919
Vaxholmsflickan 1919

CALLE SJÖQUIST
 Manicurist Visa 1920

GÖSTA NYSTRÖM
Den Gula Paviljongen 1924

BERT LEMAN
Då Ska' Morsan Vara Me' 1928

Fyrverkerier 1928



 Notes 

All of the songs in this collection have lyrics by Emil Norlander. They
were  recorded  in  the  United  States  between  1913  and  1928.

The original version of “Spiskroksvalsen” had lyrics by Rosa Grünberg
and music by Kal Dompan. Emil Norlander wrote new words for the song
for  his  1909  revue  “Konstgjorda  Svensson”  (Artificial  Svenson).  Olle  i
Skratthult  recorded  the  original  version  of  the  song  in  1917  and
published the Norlander version in his songbooks of the 1920s. 



Balen på Bakgården
Melodi: Friarevalsen av David Hellström

När som jag bodde Ynglingagatan i numro nitti
bruka man hålla baler på bakgårn sent liksom bitti
man höll kulörta lyktor och flörta med alla grannar

Jannar, som på gården fanns, fallera!
uppå soplårn satt Jonsson med handklaver

på ett lock av trä för att ej trilla ner
och i fönstret låg värden, som var polis

kontrollerande att ej det blev kurtis

Grabbarne hade litrarnas mångfald gömd bakom tunnan
och mellan dansen tog man en knaber unnan för unnan

gummorna lapa kaffe och gapa uppå oss unga
sjunga det fick portvaktsfrun — fallera!

Det var Boston å Boston å Boston igen
uppå asfalten så det brann i den . . .

och det gick, ska ni se, med en jädrans stuns
för si unter uns, så var det Hagaluns

Där såg man gunga pigor i klunga med livgardister
där såg man Lena, Lena som tjäna hos en magister

där såg man guppa, Lindqvistens nuppa
hon uppå opran — sopran, sjunger hon i körn — fallera!

tjocka frun som har mathål två trappor opp
fröjda en galopp med en Birkastropp

och den trevliga Karlsson uppå kontor
drack jag duskål med och fick kalla'n för bror

litrarna tömdes, ordningen glömdes, värden han la' sej
luften den tjockna, ljuset det slockna, Jonsson kom av sej

herrarna blevo "kulis" och trampa' damerna på tårna
fåna, som karlar göra jämt — fallera

första smockan fick ohängda Johanssen
han nöp portvaktsfrun uti hennes ben

och den andra fick Jonsson, så han trall ner
uti soptunnan nu med sitt handklaver

Locket på, adjö med den!

























Luffarevalsen
Emil Norlander

När sin "stunsa" luffarn ser,
han blir så mjuk som ett vax.
Han ömma blickar henne ger

och bjuder opp'na strax.

Men "kiliga" armar kring halsen,
han "fröjdar" se'n med glans
den "stunsiga" luffarevalsen,
så rundt som grisens svans.

Men när se'n han luffar bort,
blir "stunsan" blek och skral.

Hon smakar varken vått ell' torrt,
för bara kärlekskval.

Och gråten den sitter i halsen,
när blott hon tänker på

den "stunsiga" luffarevalsen,
som hon ej mer får trå.

Så när många år förgå
och luffarn luffat sig trott
och alla "nubbar" ej förmå
att lindra såren som blödt.

På nytt med sin "fäschiga" trall se'n
han "stunsan" söker opp
och åter i luffarevalsen

han för sin hjärtesnopp.

Snart en liten "luff" han får,
ett litet luffarefrö,

som uti "farsans" fotspår går,
att "jobbet" ej ska dö.

När denne har funnit sitt kall se'n
han lämnar far och mor

och gladt uti luffarevalsen
han rundt kring världen gnor.















Drömmen om Amerika
The Dream of America

Drömmen om Amerika by Ulf Beijbom and Rolf Johansson, (Stockholm: 
Forum, 1971).



TRANSLATION

Swedish-American cultural life also encompassed the theater, painting
and music. By the end of the 1860s Chicago had already seen highly
acclaimed Swedish theater productions of "Brother Jonathan and The Ox
Trader  from Småland"  and "Emigration 1871".  The  American tours of
Jenny Lind and Christina Nilsson inspired the Freya choral society and
its  countless  successors.  During  the  1870s  Swedish-American  choirs
and  theater  companies  began  touring  the  Midwest,  where  Olle  i
Skratthult’s "The People Of Värmland" and Charles Widdén’s revues live
on  in  memory.  The  choral  repertoire,  dominated  by  romantic
nationalism, stirred up Swedish-Americans’  pride in their native land.
The  Swedish-American  song  survives  and  will  probably  be  the  last
cultural link with Sweden. 

NOTES

Charles G. Widdén had several revue songs in his repertoire.  These were
written by Axel Engdahl, Adolf Englund, Karl Gerhard, Emil Norlander
and Ernst Rolf.  A prolific  recording artist,  Widdén was well  known in
Swedish communities throughout the country. He was, however, based
in New York City, and there is no evidence that he ever performed in a
revue or toured the Midwest. 
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